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Referat fra SK/SU RR-DR møde 01-15 på Fjelsted Skov Kro 
 
RR-DR Møde: 01-15 – SU Mini/SU SuperMoto 
Mødedato: 18.02.15 
Til stede:   Vibeke Rosenskjold, Rasmus Rasmussen, Kaj Lehmann, Rasmus Priergaard,  

   Brian Madsen, Palle Lind og Kasper Darfelt. 

Ikke til stede:  Christina Månsson 
Referent:  Kasper Darfelt 
Dato:  21.02.15 

___________________________________________________________________ 

   

   

   

1. DM Mini (antal afdelinger og afvikling) 

Se referat fra SK. 

 

 

2. Strategi for udvikling af klasser 

Afhængig af samarbejde med Zenergy skal der kigges på reglementet for 2016. 

 

 

3. Stævneudvikling/klubsamarbejde 

En god lang debat og klubberne er enige om fordeling af løbsafdelinger og 

udveksling af officials. 

 

 

4. Træningsforhold, faste baner, faste dage, træningslejre  

AMK arbejder på at overtage træningen på Løvel-banen. 

RRKV afholder træning i Ishøj. 

Træningstider ønskes på hjemmeside, når de er fastlagt.    

 

 

5. Kørsel med ikke-licens holdere 

Kalenderne for både Mini RR og SM er i et vist omfang tilrettelagt ved deltagelse 

på trackdays arrangeret af Zenergy Racing. Det er i den forbindelse undersøgt, 

om det er muligt for kørere med licens, at køre ved arrangementer, hvor der ikke 

kræves licens. Det er fuldt ud muligt, idet der dog skal være sikkerhed for, at 

banens tilstand er i orden, at der er det nødvendige antal officials, at der er 

sikkerhedspersonale i form af samaritter, ambulance eller lignende, samt at der 

gennemføres teknisk kontrol.   

 

 

6. Kalender SuperMoto 

 2-3. maj - Hjørring køretekniske anlæg 

Træning lørdag – DM søndag 

 

 29-31. maj - Thy Gokart Center, Zenergy 

Træning fredag, DM/Zenergy Cup lørdag og søndag 

 

 3-5. juli - Vojens Gokart Center, Zenergy 

Træning fredag, DM/Zenergy Cup lørdag og søndag 

 

 14-16. aug. - Skærbæk Gokart Center, Zenergy 

Træning fredag, DM/Zenergy Cup lørdag og søndag 

 

 28-30. aug. - Asserballe, Zenergy 

Træning fredag, DM/Zenergy Cup lørdag og søndag 

 

 5-6. sept. - Randers køretekniske anlæg – DM Afslutning. 

Træning lørdag – DM søndag. 
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Ud over disse datoer ligger følgende fast: 

 18-19. april - Opvisningsløb Padborg Park – det bliver stort! 

 

 22-24. maj - Asserballe, Zenergy Cup 

Træning fredag, Zenergy Cup lørdag og søndag. 

 

 18-20. sept. - Skærbæk, Zenergy Cup 

Træning fredag, de sidste løb i Zenergy Cup lørdag og søndag,  

hvorefter Zenergy Challenge mesteren kåres!    

 

7. Eventuelt 

Klasser skal rettes ved tillægsregler på intranettet. 

 

 

 


